
FESTAS DE ANIVERSÁRIO 
 

      2 horas de Bowling 17€  
Idade mínima: 9 
Nº mínimo de convidados: 10 
Lanche incluído* 
O bowling não tem monitor permanente.  
 

 

  + Bowling 20€ 
+ Futebol 20€ 
+ Bubble Football 24€ 
+ Crazy Cart  24€ 
+ Arco e Flecha 25€ 
+ Bazooka Ball  27€ 
 

1 hora de Lasermaze + 1 hora de outra atividade 
Idade mínima: 7 
Nº mínimo de convidados: 10 
Lanche incluído* 
O jogo de lasermaze consiste num assalto a um cofre gigante. Para dificultar o assalto existem raios 
laser que são o sistema de alarme e o objetivo é progredir pelo labirinto tocando no mínimo de raios 
lasers possíveis. 
Todas as atividades têm monitor permanente exceto o bowling e o futebol 
Caso chova cancelamos as atividades de exterior e fazem Bowling. 
 

 

 
Idade mínima: 5 
Nº mínimo de convidados: 8 
Ponto de encontro nos campos de paintball (não bowling), ficam a 2 minutos do bowling na Rua Gil 
Eanes, 189-11  2755-229 Murches, Alcabideche 
Jogam em 4 Cenários: Campo do Tanque, FBI Training Camp, Nuclear Waste Site, World War 2 
Atividade outdoor semelhante ao paintball, a grande diferença é que os tiros disparados são 
infravermelhos em vez de bolas de tinta e assim nunca existe dor no impacto. 
 



 
De momento não fazemos com lanche. Pode trazer o bolo de aniversario e bebidas para o campo de 
Lasertag. 
 

 
 

   
Idade mínima: 8 
Nº mínimo de convidados: 8 
Ponto de encontro nos campos de paintball (não bowling), ficam a 2 minutos do bowling na Rua Gil 
Eanes, 189-11  2755-229 Murches, Alcabideche 
Jogam em 4 Cenários: Campo do Tanque, FBI Training Camp, Nuclear Waste Site, World War 2 
 
 

 
De momento não fazemos com lanche. Pode trazer o bolo de aniversario e bebidas para o campo de 

Paintball. 

 

   + Bowling 22€ 
                                  + LaserMaze 24€ 
                                  + 3D Games 24€ 
                                  + Crazy Cart  28€ 

 

 



       + Bazooka Ball  31€ 
       + Arco e Flecha 31€ 

                                   
1 hora de Bubble Football + 1 hora de outra atividade 
Idade mínima: 8     
Nº mínimo de convidados: 10 
Lanche incluído* 
Vestuário: aconselhamos uso de vestuário desportivo (fato treino + sapatilhas) 
Se chover garantimos alternativas entre bowling, lasermaze, 3D games, consoante disponibilidade do 

momento. 
Todas as atividades têm monitor permanente exceto o bowling e futebol. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________  
 

    + Bowling 24€ 
+ Futebol 24€ 
+ LaserMaze  27€ 
+ 3D Games 27€ 
+ Bubble Football 31€ 
+ Crazy Cart  29€ 

 
1 hora de Bazooka Ball + 1 hora de outra atividade 
Idade aconselhada: 8-12 anos    
Nº mínimo de convidados: 10 
Lanche incluído* 
O Bazooka Ball permite jogar um jogo de tiro com mais uma atividade á escolha. As armas são as 

mesmas que no paintball mas o que é disparado são bolas de esponja semi-rija que não doí no 
impacto. 

Se chover garantimos alternativas entre 2 horas de bowling ou bowling e lasermaze ou bowling e  3D 
games, consoante disponibilidade do momento. 

Todas as atividades têm monitor permanente exceto o bowling e futebol. 
 

 

     + Bowling 22€ 
+ Futebol 22€ 
+ LaserMaze  24€ 
+ 3D Games 24€ 
+ Bubble Football 28€ 
+ Bazooka Ball  29€ 



 
 
1 hora de Crazy Cart + 1 hora de outra atividade 
Idades permitidas: 8 aos 12 
Nº mínimo de convidados: 10 
Lanche incluído* 
Se chover garantimos alternativas entre 2 horas de bowling ou bowling e lasermaze ou bowling e  3D 

games, consoante disponibilidade do momento. 
Todas as atividades têm monitor permanente exceto o bowling e futebol. 
 

 
 

 

  + Bowling 20€ 
+ Futebol 20€ 
+ Bubble Football 24€ 
+ Crazy Cart  24€  
+ Bazooka Ball  27€ 

 
1 hora de 3D Games + 1 hora de outra atividade 
Idade mínima: 7 
Nº mínimo de convidados: 10 
Lanche incluído* 
O 3D permite jogarem vários jogos com óculos 3D. 
Todas as atividades têm monitor permanente exceto o bowling e o futebol 
Caso chova cancelamos as atividades de exterior e fazem Bowling. 
 

 
 

    + Bowling 23€ 
                                  + Futebol 23€ 
          + LaserMaze 25€ 

      + Bubble Football 31€ 
                                  
1 hora de Arco e Flecha + 1 hora de outra atividade 
Idade mínima: 11    
Nº mínimo de convidados: 10 
Lanche incluído* 
O arco e flecha é um evento muito seguro pois as flechas em vez do tradicional bico para espetar têm 
uma espécie de pom-pom em borracha. 
Se chover garantimos alternativas entre 2 horas de bowling ou bowling e lasermaze ou bowling e  3D 
games, consoante disponibilidade do momento. 



 

 

 
*LANCHES 
 
Opção 1: fofinho de fiambre+ fofinho de queijo+2 croquetes+1 gelatina + batatas fritas + 

2 bebidas 
Opção 2: Fatia de pizza grande (250gramas), batatas fritas + 2 bebidas 
_______________________________________________________________________________________________________________________  

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
 

Não permitimos entrada de alimentos e/ou bebidas no espaço (exceto bolo de 
aniversário). 

Duração: O lanche tem duração máxima de 30 minutos  

Dois dias antes da festa de aniversário, entraremos em contacto consigo para confirmar 
o número final de crianças. Por cada criança que não apareça no dia da festa terá uma 
penalização de 7€ por criança. Será sempre cobrado o número mínimo de convidados 
definido para essa festa. 
Os convites são gratuitos e podem ser levantados na receção do bowling ou downloaded 
do site www.playbowling.net 
Opção de árbitro no futebol e monitor no bowling para acompanhar a festa custa 15€/h  
A pontualidade é importante, as festas começam à hora marcada. NÂO existe 
tolerância nos atrasos. 
Todos os participantes devem chegar 15 minutos antes da hora reservada. 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
RESERVAS       ricbowling@netcabo.pt 

                     91 73 444 37              www.playbowling.net 

mailto:ricbowling@netcabo.pt
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